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WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UMK
Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie
(POSTCOMER)
PROGRAM KONFERENCJI
Doświadczenie komunizmu, pamięć i język – spojrzenie w stronę teorii
Toruń 13–14 czerwca 2014
sala im. Ludwika Kolankowskiego (307), ul. Fosa Staromiejska 3

PIĄTEK 13 CZERWCA
11:00 Otwarcie obrad
11:15–13:05 Pamięć zbiorowa (p)o komunizmie – problemy i ujęcia
Tomasz Żukowski (IBL PAN), Model narracji o PRL-u. Na przykładzie Eseju o duszy polskiej
R. Legutki
Michał Czaja (IBL PAN), „Kolonizowanie” pamięci o „komunizmie” jako mechanizm
wytwarzania tożsamości – w kontekście współczesnych teorii
Radosław Gross (UWM), Przydatność źródeł archiwalnych do badań nad pamięcią zbiorową
młodzieży w okresie PRL na przykładzie koncesjonowanych organizacji młodzieżowych
na Warmii i Mazurach
Rigels Halili (UMK), Między „cudem niepamięci” a „ocaleniem od zapomnienia” – o
problemach badań nad pamięcią zbiorową p(o)komunizmie
Ireneusz Koepke (PWSZ Włocławek), Współczesne słowianofilstwo polskie wobec realnego
socjalizmu

13:05–14:05 Przerwa obiadowa
14:05–15:35 Języki pamięci (cz. I)
Viara Maldjieva (UMK), Tekst jako nośnik pamięci zbiorowej o komunistycznej przeszłości.
Próba modelu analizy i opisu
Maria Pleskaczyńska (KUL), Język pamięci zbiorowej a moralność pamięci
Małgorzata Ciunovič (UKSW), Jak cienka jest granica między informacją a perswazją, czyli
o tym, co zostało z języka propagandy politycznej doby PRL-u
Bożena Hrynkiewicz-Adamskich (UAM), Neologizmy imiennicze w antroponimii rosyjskiej
po 1917 roku

15:35–16:00 Przerwa na kawę
16:00–17:45 Literatura (p)o komunizmie
Krzysztof Gajewski (IBL PAN), Z punktu widzenia niezaangażowanych. Rozliczenia z PRL-em
na łamach „Brulionu"
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Bartłomiej Starnawski (IBL PAN), Od heterotopii do utopii… i dalej. Marginesy retorycznej
lektury „Pióropusza” Mariana Pilota
Ewa Szperlik (UAM), Wyspa, o której się nie mówi. Goli otok w sferze tabu i przemilczeń
współczesnej literatury i kultury chorwackiej
Dorota Żygadło-Czopnik (UWr), „Co kryją archiwa czechosłowackiej StB”. Mnemoniczna
trwałość pamięci w powieści Kateřiny Tučkovej „Žítkovské bohyně”
Roksana Sitniewska (UMK), „Czasy wtedy nie sprzyjały święceniu jajek”…, czyli literacki obraz
ustroju komunistycznego na wsi
17:45–19:15 Jugonostalgia jako forma pracy pamięci
Magdalena Bogusławska (UW), Jugosłowiański komunizm z perspektywy badań kultury
wizualnej
Magdalena Rekść (UŁ), Ideologiczne kody jugonostalgii
Magdalena Ślawska (UWr), Jugonostalgia a postjugosłowiański dyskurs encyklopedyczny
Natalia Wyszogrodzka-Liberadzka (UG),Titonostalgia w wydaniu tabloidowym

SOBOTA 14 CZERWCA
09:00–10:45 Doświadczając komunizmu
Michał Mieszko Podolak (UWM), Literaci a komunizm. Prokomunistyczne postawy polskich
pisarzy i poetów w latach 1945–1956
Katarzyna Szkaradnik (UŚ), Rzeczywistość Polski Ludowej oczami Jana Szczepańskiego i Józefa
Pilcha – między prywatnością a politycznością
Rafał Łatka (UJ), Oceny zaangażowania polskich twórców w komunizm. Zróżnicowane
perspektywy
Paweł Wrona (UMCS), Specyfika doświadczenia komunizmu we wspomnieniach płk. Emila
Czaplińskiego
Michał Głuszkowski (UMK), „Kiedy było nojlepij? Za Stalina" – komunizm w pamięci
społecznej mieszkańców Wierszyny, potomków emigrantów z Małopolski
10:45–11:15 Przerwa na kawę
11:15–12:15 Odcienie społecznych praktyk upamiętania przeszłości komunistycznej
Agnieszka Mrozik (IBL PAN), Komunizm w rodzinie. Transgeneracyjna pamięć o komunizmie
w polskich (auto)biografiach rodzinnych po 1989 roku
Aldona Tołysz (UMK), Muzeum komunizmu
Joanna Kałużna (UAM), „Witaj nam, Polsko, myśmy są wojsko (biało-)czerwone” – I i II Armia
Wojska Polska w pamięci zbiorowej Polaków
12:15–13:45 Propaganda, polityka historyczna i pamięć
Katarzyna Chmielewska (IBL PAN), Polityka historyczna w latach 60.
Tadeusz Chrobak (WSZiB Poznań), Kułak – groźny gospodarz?
Aránzazu Calderón Puerta (IBL PAN), Socjalistyczny naród i korzenie współczesności. Obraz
narodu w polskim popularnym kinie historycznym lat 60.
Marta Śleziak (UWr), Propagandowe wykorzystanie pamięci historycznej w drukach ulotnych
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13:45–15:00 Przerwa obiadowa
15:00–16:00 Języki pamięci (cz. II)
Maciej Kalisz (WSJO Świecie), Komunizm jako kulturowe wyzwanie dla procesu translacji
Zuzanna Grębecka (IBL PAN), „Rosjanie”, „Ruscy”, „kacapy” – określenia stosowane
wobec obywateli ZSRR w narracjach wspomnieniowych o „Małej Moskwie”
Piotr Zemszał (UMK), Językowe nominacje dotyczące Stalina w regionalnej prasie KPRF
a wizerunek wodza w okresie rozkwitu kultu jednostki
16:00–17:00 Dyskusja plenarna i zakończenie konferencji

